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10-mei-2019   Af te lezen intenties uiterlijk doorgeven aan secretariaat  

15-mei-2019   Laatste kopij voor de volgende “de Sint Jacobsschelp” naar 

e-mailadres par.jacobus@outlook.com  

21-mei-2019     Eerste dag bezorging boekje  

25-mei-2019     Laatste dag bezorging boekje  

 

U kunt bij het parochiesecretariaat terecht voor:  

- Opgeven van intenties 

  (kan ook per e-mail of met een briefje in de brievenbus) 

- Informatie over vieringen 

- Opvragen van uittreksel doopregister 

- Opvragen van uittreksel huwelijksregister  

- Vragen over activiteiten en werkgroepen binnen de parochie  

- Aanleveren van kopij voor het parochieboekje ‘de Sint Jacobsschelp’  

- Vragen over uw vastgelegde gegevens in de ledenadministratie  

 

Het secretariaat is geopend op de vrijdagmiddag van 1 tot 3 uur,  

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn (deur rechts naast voormalige 

pastorie). T 0226 391323 E par.jacobus@outlook.com  

 

 

Tarieven  
Intentie  10,00 

(U ontvangt geen factuur!  

Gaarne zelf voor betaling zorgdragen, contant of via bank,  

zie onder…) 

Doopviering   25,00 

Huwelijksviering/Jubileumviering     225,00 

Jubileumviering i.c.m. zondagsviering         150,00 

Uitvaart      225,00 

Avondwake 150,00 

 

 

IBAN -> Bankrekeningnr. NL13 RABO 0 363201092  

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn  

mailto:par.jacobus@outlook.com
mailto:par.jacobus@outlook.com
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Nieuws van het Parochiebestuur 
 

April 2019, het voorjaar doet zijn intrede en wij maken ons op voor het 

Hoogfeest van Pasen.  

Ik wens u allen een hele fijne Paastijd toe. 
 
In de vorige eeuw hadden we in Tuitjenhorn, daar waar nu ongeveer de 

bushalte is op de hoek van de Stiegerstraat/ Dorpsstraat , het huisje van 

Kaatje Tak. Zo’n prachtig oud huisje, wat in deze tijd te vinden zou zijn 

in het Enkhuizer Buitenmuseum. Heel klein, heel oud en daardoor 

gesloopt om ruimte te maken voor de parkeerplaats. Voorstemmers 

zeiden het ruimt lekker op, zo’n bouwval, tegenstemmers vonden het 

zonde dat het laatste huisje wat oudheidkundige waarde had in 

Tuitjenhorn verdween.  Zo veel gebouwen met monumentale waarde 

heeft Tuitjenhorn niet. 

Ons kerkgebouw is een monument en is een aantal jaren geleden aan de 

binnenkant vakkundig gerestaureerd. De buitenkant kon toen nog wel, 

maar is nu toch echt aan restauratie toe. Gelukkig ziet de Provincie dat 

ook en hebben we voor 40% van de kosten subsidie gekregen. Onze 

penningmeester en zijn secondant zijn druk op zoek naar andere 

financieringsbronnen.  

Laten we zuinig zijn op ons monument, ons kerkgebouw, niet alleen 

monument, maar ook een plaats waar we als dorpsgemeenschap, 

geloofsgemeenschap samen komen. Laten we dit veilig stellen voor de 

toekomst. 

 

Ook een erfenis uit het verleden is de parochie Tuitjenhorn. Deze is mede 

gevormd door een Pastoor Meijnders, Pastoor Timmer, Pastoor Berkhout 

en in dit rijtje wil ik ook Meester Blommaart zetten. Een open eigentijdse 

parochie.  

Op dinsdag 9 april is er een Algemene parochievergadering aanvang 

19.30 in Ahoj. Ik hoop dat velen van u van de gelegenheid gebruik maken 

om met het bestuur en Pastoor Tilma in gesprek te gaan. Een gesprek 

waarin we als parochie aangeven waar we voor staan, wat we belangrijk 

vinden, waar we ons zorgen om maken  anno 2019.  

 

Elma Veldboer-Beemsterboer 
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Uitnodiging  parochievergadering Parochie H. 

Jacobus de Meerdere. 
 

Dinsdag 9 april 2019 Ahoj aanvang 19.30 

 

Opening  

Notulen 11 april 2017 

Mededelingen: begraafplaats, restauratie etc 

Kennismaking gesprek met pastoor Tilma 

Vrijwilligers en koren 

Financiën 

Wat verder ter tafel komt 

Rondvraag 

Sluiting 

 

 

Het belangrijkste agendapunt is de kennismaking van de parochianen met 

pastoor Tilma. We hopen dat er in een informele sfeer een genoeglijk 

gesprek ontstaat. Een gesprek waarin dat wat leeft onder de parochianen, 

wat vinden we belangrijk, wat zouden we heel mooi vinden, waar maken 

we ons zorgen over besproken wordt. 

 

Elma Veldboer -Beemsterboer 
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De actie “Kerkbalans 2019” is van start gegaan.  
 

Beste Parochianen,  

 

Vorig jaar bent u over het belang van de 

actie “Kerkbalans” uitgebreid 

geïnformeerd. Er is toen vooral ingegaan op 

de komende onderhoudswerkzaamheden 

aan onze kerk, die niet alleen nodig, maar 

ook nog eens vereist zijn.  

Dat laatste wegens het feit dat onze kerk een Provinciaal Monument is en 

waarop we dus niet alleen heel erg trots, maar waar wij vooral heel 

zorgzaam voor moeten zijn.  

 

De kosten van deze onderhoudswerkzaamheden zijn na het opvragen van 

offertes geraamd op € 262.288,18. Het gaat o.a. om :  

- Het kerkgebouw rondom opnieuw in de verf;                                                                                                                              

- Het herstellen van natuursteen van steunberen, voorgevel, kerk en toren;  

- Het herstellen van profielstenen, metsel- en voegwerk van vorsten van 

het secretariaat;  

- Het herstellen van diverse scheuren en het daarna voegen.  

 

Er is subsidie bij de provincie aangevraagd en als het meezit draagt de 

provincie 40% van de totale kosten (€ 104.916,-) bij, zodat wij als 

parochie zelf € 157.372,18 moeten dragen. 

Wij hopen ook dit jaar weer van harte op uw geldelijke ondersteuning.  

 

Daarnaast gaan wij de noodzaak voor het broodnodige onderhoud – en 

dus van het behoud van onze prachtige monumentale kerk voor ons dorp 

– onder de aandacht brengen van de niet-parochianen. We moeten er toch 

niet aan denken dat de kerk uiteindelijk niet meer in Tuitjenhorn zal 

staan…   

 

Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld bij de dramatische brand van de 

Corneliuskerk in Limmen gezien dat de gehele gemeenschap van Limmen 

– parochianen en niet-parochianen – klaar stond voor de wederopbouw 
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van hún kerk. Als één gezamenlijk blok besloten ze om zich schouder aan 

schouder in te zetten voor het behoud van hun mooie kerk. Een ieder zag 

het grote belang in van het behoud van de kerk voor het dorp.  

Zo kan elke inwoner van Tuitjenhorn e.o. het grote belang inzien van 

onze kerk, die ook nog eens voor iedereen open staat.  

 

Wij zien de actie “Kerkbalans” daarom des te meer als mogelijkheid om 

die van harte bij u aan te bevelen voor uw geldelijke ondersteuning. Dit 

kan een eenmalige bijdrage zijn, maar een maandelijkse bijdrage is 

natuurlijk helemaal mooi voor een duurzame oplossing van het behoud 

van onze prachtige kerk. Een periodieke schenking van vijf jaar lang is 

belastingtechnisch wellicht interessant voor u en omdat onze kerk een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, is uw gift sowieso volledig 

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.                                                                                                                                                   

Nadere informatie en zo nodig hulp bij het invullen van de 

schenkingsovereenkomst wordt gaarne verstrekt op de vrijdagmiddag 

tussen 13.00 en 15.00 uur op het secretariaat van onze parochie.  

 

Het is duidelijk dat wij voor het in stand houden van onze mooie kerk uw 

steun hard nodig hebben. Door teruglopend ledenaantal en te 

verwaarlozen ledenaanwas worden de kerkelijke inkomsten elk jaar 

minder, ook die van de jaarlijkse actie “Kerkbalans”. Het is mogelijk om 

de actie en dus de kerk, met z’n allen te ondersteunen en we hopen dat 

dan ook van harte! Al ruim 150 jaar weet onze parochie ons mooie 

kerkgebouw te behouden. Laten wij daar dus vooral mee doorgaan, maar 

hopelijk met nét nog iets meer kracht en inzet.  

 

U kunt uw bijdrage aan het behoud van onze mooie kerk overmaken naar 

rekening nummer NL13 RABO 0363 2010 92 ten name van  

RK Kerkbestuur Tuitjenhorn.  

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw zeer gewaardeerde ondersteuning,  

Namens het parochiebestuur,  

Gerard Boon, penningmeester a.i.  
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De kracht van Pasen 

 
 ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ Deze zin 

uit het bijbelboek Spreuken is bij veel mensen 

bekend. Het is namelijk het begin van een 

bijbeltekst die wel vaker bij uitvaarten wordt 

gebruikt. Echtgenoten en kinderen herkennen dan 

in die typering hun eigen vrouw en moeder. Wat 

hebben we in onze wereld veel sterke vrouwen. 

Gelukkig maar! 

 

In de verhalen over Jezus horen we over vrouwen die met Hem 

meetrekken. En hoewel de apostelen in de verhalen vaak op de voorgrond 

treden, spelen de vrouwen minstens zo’n belangrijke rol. In de verhalen 

rond het lijden en sterven van Jezus zijn de vrouwen zelfs degenen die het 

dichtst bij Jezus blijven. Maria, zijn moeder, maar ook Maria Magdalena 

en andere vrouwen. Ze zijn er als Hij sterft aan het kruis Ze zijn er als Hij 

begraven wordt. En in de vroegte van Paasochtend zijn de vrouwen de 

eersten die het lege graf zien en de verrezen Heer ontmoeten. Sterke 

vrouwen dus, die het niet laten afweten in tijd van tegenspoed. 

 

Toen ik kort geleden ter voorbereiding op een uitvaart over die lezing uit 

het boek Spreuken zat na te denken, viel mijn oog op één zinnetje daarin: 

’s nachts gaat haar lamp niet uit. Het is een beeld dat me trof. Natuurlijk 

beschrijft deze zin dat sommige vrouwen (en mannen) de energie hebben 

om ook ’s nachts bezig te zijn. Dat is niet iedereen gegeven. En nachtrust 

is ook wat waard. Maar we kunnen deze zin uit de lezing ook 

overdrachtelijk verstaan. 

 

De nacht is dan symbool voor periodes in ons leven waarin we het 

moeilijk hebben. Het duister van de nacht staat voor wat ons onzeker 

maakt of angst inboezemt. Zulke nachten kennen we allemaal. Het zijn 

vaak de periodes waarin blijkt hoe sterk je als mens in je schoenen staat. 

Van de vrouw in de lezing wordt gezegd dat haar lamp blijft branden. 

Hoe zit dat met ons? Houden wij de hoop brandend op die momenten? 
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We vieren binnenkort dat ook Jezus het duister in gaat. Hij doorleeft de 

nacht van verraad, verlatenheid, onrecht, lijden en dood. We volgen zijn 

weg stap voor stap tijdens de vieringen van Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag, de Paaswake en Paaszondag.  

Voor Jezus heeft die weg door de nacht een duidelijk doel. Hij verbindt 

zich met al het duister in de wereld om dáár zijn licht te ontsteken. Hij is 

de lamp die ook in ons leven mag branden, een lamp die nooit uit zal 

gaan. De vrouwen in de paasverhalen hebben dat ervaren. De eeuwen 

door hebben mannen en vrouwen in dat licht van Pasen hun kracht 

gevonden. En ook voor ons mag gelden: ’s nachts gaat de lamp niet uit. 

 

Ik wens u allen alvast een zalig Pasen! 

Pastoor Tilma 

 

 

5 mei: Fietsen naar de kapel op de Keins 

 
Houd alvast zondag 5 mei vrij. Na de viering organiseren we een bezoek 

aan de Mariakapel op de Keins (net ten noorden van Schagen). We gaan 

er heen op de fiets (ongeveer 15 kilometer), maar wie dat te ver vindt, kan 

natuurlijk ook met de auto heen gaan. Het programma moet nog verder 

worden uitgewerkt en zal binnenkort bekend worden gemaakt. 

Het is dit jaar 500 jaar geleden dat op de Keins een kapel werd gebouwd. 

Een aangespoeld Mariabeeldje was het middelpunt van enkele 

wonderlijke gebeurtenissen. Nu nog steeds is de Keins een wonderlijke 

plek. Elke dag komen er mensen naar de kapel om even een kaarsje aan te 

steken, tot rust te komen en te bidden. Dit jubileumjaar is een mooie 

aanleiding om met elkaar gezellig een bezoekje te brengen aan Maria op 

de Keins. 
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Familieberichten 
 

In memoriam Riet Kruijer – Spaans 
Op 28 januari 1935 werd mam geboren in Tuitjenhorn aan de Koorndijk 

uit het huwelijk van Jacobus Spaans en Catharina Spaans-Zoon. 

In Tuitjenhorn groeide ze op in een gezin met haar vader, haar moeder, 

haar zusters Ans, Truus, Ali en Tini en haar broers Gerard en Cor. Een 

gezin met 7 kinderen dus. 

Na de lagere schoolperiode ging moeder naar een soort huishoudschool. 

Daar leerde ze o.a. goed om te gaan met haar naaimachine, wat in een 

later stadium van haar leven goed van pas zou komen. 

Op 7 mei 1957, op 22 jarige leeftijd, trouwde ze met onze vader Piet 

Kruijer. Uit dit huwelijk kwamen 4 jongens, Hans, Jack, Piet en Simco. 

Het gezin groeide vrij onbezorgd op in de voormalige gemeente Sint 

Maarten. Vader werkte op een boerderij, bij Gootjes. Moeder zorgde voor 

het gezin. Dat ging prima zo. Het was hard werken maar het ging allemaal 

prima.  

De kinderen gingen o.a. naar de Schager en Rijper school. Als we thuis 

kwamen stond vast en zeker het kopje thee en een koekje klaar. En 

natuurlijk werd de schooldag doorgenomen. 

 

De kinderen werden groter en gingen naar het voortgezet onderwijs. 

Vader was ondertussen veranderd van baan na een meningsverschil met 

boer Jan Gootjes. De arbeiderswoning in Groenveld werd in snel tempo 

verlaten en het gezin ging wonen in Stroet, daarna het Rijpje om 

vervolgens in Valkkoog te gaan wonen. De bedoeling was om van daaruit 

richting Sint Maarten, naar een eigen woning, te gaan. Echter op 

oudejaarsdag stortte de te verbouwen woning aan de Hoge Buurt in 

elkaar. Geld om de woning helemaal opnieuw op te bouwen was er niet. 

Niet lang daarna werd een nieuwbouwwijk in Sint Maarten gebouwd en 

mocht het gezin als eerste een woning betrekken aan De Omloop te Sint 

Maarten. Dat was in het jaar 1970. Daar heeft moeder tot het jaar 2004 in 

gewoond. Het gezin had zijn stek gevonden. 

 

Pap en mam waren zorgzaam en Sint Boys speelde een belangrijke rol in 

ons gezin. Vader was scheidsrechter en ging altijd met ons mee. Mam had 
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een verzorgende rol. Alles moest tip top voor elkaar zijn. Voor ons, voor 

vader, en in later stadium moest alles voor elkaar zijn bij de club. Mam 

had een zeer belangrijke rol op de achtergrond bij de werkzaamheden 

voor de club o.a. de voetbalwas. Die leek wel dagelijks bij mam aan de 

waslijn te hangen. Wat heeft de wasmachine een overuren gedraaid voor 

de sportvereniging. Maar mam deed dat met plezier. Leuk en heel gezellig 

waren ook de zaterdagmorgens van het papier ophalen. Vaste prik om 

kwart over acht verzamelen bij mam. Een koppie en natuurlijk sterke 

verhalen en dan beginnen. Meestal te laat, want de koffie, het lekkers 

erbij en de mooie verhalen zorgde voor oponthoud.  

Voor al dat verenigingswerk werd mam beloond met een oorkonde en 

kreeg de titel Lid van Verdienste, waar ze apetrots op was! 

Ze was ook supertrots dat we het goed deden op school en dat we  

allemaal goed terecht zijn gekomen.  

 

Vanaf begin 80-er jaren kwamen er dames in het spel. Als eerste trouwde 

ik met Atina, Piet wist Corina aan de haak te slaan, Simco ging 

samenwonen met Nathalie en Hans met Jeanet. We bleven allemaal in de 

regio wonen en kwamen wekelijks bij mam en pap. De koffiepot stond 

altijd aan…. 

Trots was mam op haar kleinkinderen Nina en Bibi, Anita en Mark. Mam 

werd zelfs overgrootoma van Senn en Nova. Wat een rijkdom.  

Tragisch was het overlijden van onze twee kinderen Jesper en Lindy  kort 

na hun geboorte in het AMC te Amsterdam.  

Mam wil je Lindy en Jesper, broer Piet en pap een kus van ons geven. 

 

Ondertussen veranderde er veel in Sint Maarten. 

Vader overleed op 80-jarige leeftijd in 1994 na een kort ziekbed. En broer 

Piet, de politie-agent, overleed op zondag 4 januari 2004, plotseling, 

tijdens de Nieuwjaarsvoetbalwedstrijden Oud tegen Nieuw. 

Wat een schok was dat voor ons allemaal. Mam had het daar jarenlang, 

eigenlijk tot haar overlijden, erg moeilijk mee. Steeds maar weer kwam ze 

erop terug. Dit overlijden deed haar zichtbaar erg veel pijn. De foto van 

Piet stond altijd in haar gezichtsveld. 
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Na jarenlang in Sint Maarten te hebben gewoond en iedereen uit huis was, 

verhuisde mam in 2005 naar Tuitjenhorn en kwam in een mooi ingerichte 

aanleunwoning terecht. Daar kon mam maar redelijk haar draai vinden. 

Verrassend en heel leuk voor mam was dat Jan Dirk Brommer in 2012 in 

haar leven kwam. Ze kenden elkaar al van vroeger. Hebben altijd dicht bij 

elkaar gewoond in Groenveld en in Sint Maarten.  

Jan Dirk kwam klusjes bij haar doen en van het een kwam het ander. Zo 

bleef hij eten, slapen en samen hadden ze het leuk. 

De gezondheid van mam ging achteruit. Ze viel nogal eens. Ook had ze 

veel last van haar buik en ook tussen de oren zaten er zaken die moeilijk 

verteerbaar bleven. 

Toch bleef haar maatje Jan Dirk komen. Super! Mam verhuisde naar 

Magnushof en later naar De Bron in Schagen, met een eigen appartement, 

wat vooral huiselijker was. 

 

Op maandag 25 februari 2019 overleed mam in De Bron in Schagen. 

Mam was moegestreden. 

Wij willen Jan Dirk enorm bedanken voor de laatste jaren met mam. Jij 

was haar maatje en heb haar veel vreugde gegeven. Jullie hadden het leuk 

samen. Elke dag kwam jij bij mam langs. Je hebt liefdevol voor haar 

gezorgd en jullie hadden altijd een dolletje en een praatje. 

Mam, rust zacht. We houden van je! 

 
 

In memoriam van Debora Beemsterboer-Rood 
 

Geboren in Spanbroek op 18 januari 1931 als vierde kind van Klaas Rood 

en Liesbeth Zweekhorst. Klaas was huisschilder en samen met zijn vrouw 

hadden ze er ook een drogisterij winkel bij. 

Het gezin zou nog twee kinderen krijgen. Zij waren een 

middenstandsgezin met veel boeren als klant. Mam is geboren in de 

crisisjaren gevolgd door de oorlog maar opa en oma Rood wisten de 

eindjes aan elkaar te knopen waardoor ze een redelijk onbezorgde jeugd 

hadden. 

Als heel jong kind is mijn moeder al spelend op de weg door een auto 

aangereden en heeft het op het randje gered. Wel leverde dat haar een 
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leven lang hoofdpijn en veel aspirine slikken op. Ook was ze vanaf toen 

aan een kant doof. 

Misschien door haar ongeluk maar mam had een heel goede band met opa 

van hem komt dan ook de zin: Ik kan je misschien geen geld meegeven 

maar wel de liefde voor de natuur. 

 

In het gezin van Klaas Rood mochten alle kinderen leren ook de meisjes. 

Mam ging naar de Mulo om daarna als kraamverzorgster door het West 

Friese te fietsen. 

Een van haar vriendinnen Ans Beemsterboer had toch wel een heel 

aardige broer en zo kwamen de dorpsgenoten Bora en Jaap bij elkaar. 

 

In 1954 kreeg Jaap een aanstelling aan de lagere school in Wognum, daar 

hoorde ook een woning bij en zo zijn zij op 11 februari 1954 getrouwd en 

kwam mam haar kraamcarrière tot een einde. 

Al heel snel was de aker in de bak gevallen en kondigde zich een eerste 

kind aan, Jos kwam in 1955. Gevolgd door Elma in 1956. 

Pa solliciteerde naar een functie als hoofd van de nieuw opgerichte 

VGLO in Tuitjenhorn waardoor het hele gezin verhuisde naar de 

Bladstraat waar twee maanden later in 1958 Marja het levenslicht zag. 

Mam was ondertussen gepromoveerd naar kooklerares en docent 

naaldvakken bij Pa op school wat ze prachtig vond. 

Weer twee jaar later in 1960 werd Niels geboren, een jaar later door 

Guido. Het huis op Bladstraat nr 6 werd te klein en aan de overkant 

konden ze een groot stuk grond kopen waar een nieuw huis voor het gezin 

gebouwd werd. 

 

Het noodlot sloeg in de vroege zomer van 1965 toe. Guido kreeg een 

ongeluk en overleed ter plekke. Mam was toen zwanger van haar zesde 

kind Debby en had het heel zwaar. 

Om afleiding te hebben is ze gaan studeren: ze werd 

schoonheidsspecialiste en een jaar later werd een klein kamertje 

opgeofferd om tot salon te transformeren. 

Ze vond het prachtig en genoot met volle teugen van haar werk. Ze 

studeerde door en heeft ook haar C diploma schoonheidsspecialist 

gehaald deed aan voetzoolreflexmassage en later ook aan 
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drukpuntmassage. Haar leven stond in het teken van leren en anderen 

helpen. 

Een miskraam van haar zevende kind bracht het verdriet in volle omvang 

weer terug en uiteraard daar sprak je niet over. 

 

Pa was ondertussen directeur van een school in Amsterdam geworden en 

van de contacten die dat opleverde konden zij beiden enorm genieten. 

De salon werd uitgebreid tot instituut ESdebby. Van mam hoefde dat 

eerst niet zo maar bracht haar wel veel voldoening. Haar hobby was nu 

een fulltime bedrijf geworden waar ook ‘s avonds aandacht aan gegeven 

moest worden. 

De kinderen gingen studeren en fladderden het huis uit en vlak voor het 

huwelijk van Jos kreeg Niels een dodelijk ongeluk. Daar zou mam nooit 

overheen komen. Ze kon zich niet meer binden aan een van de kinderen 

en steeds als ze heel close met een van ons was deed ze iets doms 

waardoor de band minder innig werd. Pas in de laatste weken van haar 

leven kon zij dit loslaten. 

 

Pa ging met pensioen en ook kwam er een einde aan de salon ESdebby. 

De meiden die bij haar werkten gingen hun eigen weg iets waar ze trots 

op was. 

De kinderen waren nu allemaal de deur uit en in 1984 kwam hun eerste 

kleinkind Jelle al snel gevolgd door 12 anderen. Ze hebben genoten van 

hun nieuwe kroost waarbij het zwembad een belangrijke rol speelde. 

Mam was gelukkig. 

Na een vakantie in Indonesië hoorden ze bij thuiskomst dat 

schoondochter Yvonne moeder van vier van hun kleinkinderen 

ongeneeslijk ziek was en weer trok er een zwarte wolk over. 

Het huis met zeven slaapkamers, salon en zwembad werd het 

gepensioneerde stel toch wat teveel en zij lieten aan de Koorndijk een 

nieuw huis bouwen. De verkoop van het oude pand aan de Bladstraat ging 

niet lekker en de dubbelle lasten waren zwaar. 

Gelukkig werd het huis aan de Bladstraat verkocht en konden ze hun 

leven weer oppakken maar nu werd Pa ziek. Hij had darmkanker en genas 

gelukkig dachten we want drie jaar later was het fout en hebben we in 

2005 afscheid moeten nemen. Ze waren net 51 jaar getrouwd. 
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Mam wilde niet verhuizen en heeft nog jaren in dat grote huis aan de 

Koorndijk gewoond. De jongens van Elma verzorgden de tuin en mam 

kon uren naar de kippen kijken die onder haar raam woonden. 

Jarenlang aspirine en sinds de dood van onze broers ook dagelijks 

slaappillen hebben misschien meegeholpen dat mam regelmatig een 

kleine TIA kreeg tot aan die ene die wel groot was. Haar hele leven 

veranderde: Ze mocht geen auto meer rijden en ook gaf ze op slag haar 

huis op om te verhuizen nar het Jozefpark. 

In het Jozefpark heeft ze op nr 14 een fantastische woning gevonden.  

Geleidelijk aan werd ze echt bejaard en werd haar actieradius kleiner. Ze 

gaf het fietsen op en daarna werd het lopen minder. Een botbreuk in haar 

heup een half jaar geleden verplichte haar om met een rollator te lopen. 

Van de struise jonge meid die ze vroeger was bleef niet veel over. Ze 

kreeg last met slikken en wist ook wel dat het in haar buik niet goed zat. 

Maar zo als ze zelf zei: ik ben er klaar voor. 

Twee weken geleden kregen we een telefoontje van haar dat ze naar het 

ziekenhuis ging omdat ze duizelig was en pijn had in haar zij. Toen ging 

het erg snel mam was in haar laatste fase beland en is na een kort ziekbed 

afgelopen donderdagmiddag naar Pap en onze broers gegaan. 

 

 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Op 28 april viert dhr. C.J. Tak zijn 90ste 

verjaardag 

 
Op 29 april viert mevr. W. Kroon-Spekken haar 

94ste verjaardag 

 

Op 4 mei viert mevr. A.C. Kruijer-Roozendaal haar 92ste verjaardag 

 

Op 18 mei viert mevr. L.E. Villevoye-Moleman haar 90ste verjaardag 

 

Op 21 mei viert mevr. A.M.J. Hilbrink haar 92ste verjaardag  
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Het St. Caeciliakoor  
 
Het is lente, de vogels zingen en kwetteren, de bijen en hommels zoemen. 

Dit inspireert en stimuleert het zingen van ons koor, op de wekelijkse 

repetitieavond in Ahoj waar we druk bezig met de voorbereiding voor 

Pasen en de missen die we gaan zingen op de zondagen in april en mei. 

In april zijn dat 14 april, palmzondag en 21 april, 1e paasdag en 28 april. 

In mei zingen we op 26 mei. 

En u weet het, iedereen kan zingen, natuurlijk kunt u meezingen in de 

kerk maar u bent ook welkom ons koor te komen versterken. 

De leden van het koor wensen iedereen een mooie zonnige lente en alvast 

fijne paasdagen. 

 

Annemiek Boom, Secretaris 

 

 

Vieringen voor kinderen in de Goede Week 

 
In de Goede Week zijn er vieringen voor kinderen, die ook voor 

volwassenen heel zinvol kunnen zijn. 

Op Witte Donderdag 18 april a.s. spelen de kinderen die hun Eerste 

Communie gaan doen na wat er tijdens het Laatste Avondmaal gebeurde. 

Deze dienst begint om 19.00 uur met Pastoor Tilma en Mariosé Huits. 

Het is altijd weer een bijzondere viering die de kinderen voorbereid op 

hun Communie een maand later. 

Goede Vrijdag 19 april om 15.00 uur, het moment waarop we gedenken 

dat Jezus stierf, spelen de kinderen die binnenkort gevormd gaan worden, 
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samen met kinderen van het Jeugdkoor het Passieverhaal na. Tussendoor 

luisteren we naar muziek uit de Mattheuspassion.  

Beide vieringen zijn helemaal op kinderen gericht. 

Er is niet echt een speciale kinderpaasviering, maar de Paasvieringen  

zijn zaterdag 20 april om 20.00 uur m.m.v. het Mannenkoor en op 

zondag 21 april om 10.00 uur m.m.v. gemengd koor St. Caecilia. 

Wij hopen u tijdens één van deze vieringen te zien. 

U bent van harte welkom! 

 

 

Ritmisch koor D’CYMO 

 
22 april  tweede Paasdag   zingt D’CYMO.  

Tweede Paasdag is in 1815  een officiële vrije dag geworden. En dat laten 

we natuurlijk niet meer los. Het lijkt echter niets meer met Pasen te 

maken te hebben.  Het wordt meer een dag van Rupsjenooitgenoeg die 

overigens ook al 50 jaar bestaat. Woningboulevards,autoshows en 

evenementen lokken dit rupsje.  Tweede Paasdag is echter een dag voor 

het vieren van de verrijzenis van Jezus. De techniek is  met sprongen 

vooruit gegaan en  een verrijzenis van twee dagen is misschien wat veel, 

hoewel het heelal ook ieder jaar groter lijkt te worden. Het duurt wel even 

voordat je in de hemel bent. Dus dan toch maar twee dagen.  Die vrije dag 

houden we er lekker in. 

Voor D’CYMO  is het een bijzondere dag. Wij mogen weer zingen. En in 

onze liedjes maken wij van Tweede Paasdag een dag zoals het hoort te 

zijn. Met Pasen  is alles nieuw en met onder andere een fris nieuw lied 

geven wij hier vorm aan.. Wij zullen voor u zingen als nooit tevoren.  

Laat u zien en kom  22 april Tweede Paasdag  om 10:00 uur naar de kerk.  

 

Contactmail: aliadema@hotmail.com of inekehoogervorstsmit@ziggo.nl 

 

 

 

 

mailto:aliadema@hotmail.com
mailto:inekehoogervorstsmit@ziggo.nl
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VROEG IN DE MORGEN 
 

Vroeg in de morgen 

de zon kwam op 

de aarde ontwaakte 

een nieuwe dag begon. 

 

Vroeg in de morgen 

kwamen mensen 

met hun verdriet 

om te zoeken naar troost 

en vonden een leeg graf. 

 

Vroeg in de morgen 

bleek de dood verdwenen: 

hij is niet hier 

hij gaat je voor. 

 

Vroeg in de morgen 

verwarmde de zon de aarde 

de kou verdreven 

de duisternis voorbij: 

hij leeft. 

 

Vroeg in de morgen 

begon bij het lege graf 

nieuw leven 

voor hem. 

 

Sinds die morgen van Pasen 

mag je geloven 

in nieuw leven 

voor ons 

voor jou 

voor mij. 

 

Kun je het ook? 

 

Theo Vertelman 
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Zondag 12 mei: Een bijzondere Mariaviering 

 
De meimaand is van ouds de Mariamaand.  

De 2e zondag van mei is vanouds Moederdag.  

 

Deze twee punten combineren we op zondag 12 mei in de 

speciale Mariaverering om 10.00 uur, waarbij het koor 

D’Cymo zal zingen. We zullen gedachten en gedichten lezen over Maria 

en moeders, maar ook liederen zingen die bij deze viering passen.  

 

Maar er is nog iets dat bij deze viering en Maria hoort: Lourdes. Van 1 

t/m 6 oktober zullen we weer met een grote groep uit onze dorpen naar 

Lourdes gaan en daar met elkaar ook rond Maria zingen, bidden, 

luisteren. We hebben al de nodige aanmeldingen ontvangen, maar er 

kunnen er nog enkele bij.  

Ikzelf zal in die viering van zondag 12 mei daarom naast Maria en 

moeders ook iets vertellen over Lourdes. Ik zou zeggen: kom naar deze 

viering en geniet met ons samen van deze bijzondere zondagsviering in 

mei rond Maria, moeders en Lourdes. 

Weet u nu al dat u mee wilt gaan naar Lourdes in begin oktober? Geef u 

dan snel op bij Jan Verkroost, de hotelleider, of bij mij, Theo Vertelman, 

de hotelpastor.  

Dit zijn onze telefoonnummers: 

Jan Verkroost, tel. 072 – 57 42 743, Theo Vertelman: tel. 06 – 156 63 193 

 

 

Koffie drinken  

 
Eenmaal in de maand is er gelegenheid om na de 

viering een kopje koffie te drinken. Op maandag 22 

april (2de Paasdag) en zondag 26 mei zullen wij weer 

koffie voor u schenken.  

Wij hopen u allen weer te mogen begroeten. 

 

Namens de KD-groep, Marja Buur  

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1
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Stichting Vrienden van Joseph 
p/a Bladstraat 5 

1747 HJ Tuitjenhorn 

Tel: 0226 391403 

Website: www.vriendenjoseph.nl 

E-mailadres: liesblommaart@Quicknet.nl 

ANBI keurmerk per 01-01-2008 

KvK 37092104 

Bank: NL28 RABO 0155 9930.11 

St. Vrienden van Joseph. 

 

Beste lezers van De Schelp, 

 

Na een prachtige maand in Kenia, waarin we weer veel hebben kunnen 

doen, zijn we 19 maart weer geland in ons koude kikkerlandje. Het was 

wel even schrikken met 34 graden in Nairobi en dan hier rond het 

vriespunt landen we, heelhuids op Schiphol. 

In de Aftrap heeft Mariosé u op de hoogte gehouden van onze activiteiten, 

veel wil ik u vertellen maar laat ik starten met ons eerste project een 

bezoek aan Kamae de gevangenis voor meisjes van 14 tot 18 jaar. 

Samen met Julia bezochten we deze groep om er de eerste 3 computers af 

te leveren van de fam. Ruigrok en eens te kijken hoe ons project werkte. 

We hebben onze ogen uitgekeken wat ze dit jaar naast hun 

computercursus hadden gedaan. 

 

Een hele volkstuin waarvan ze zelf konden eten en ook nog hun groenten 

konden verkopen aan de gevangenisbewaarders zodat ze weer nieuw zaad 

e.d. konden kopen. De tuin zag er echt heel goed en verzorgd uit. 

 

Tijdens de computerlessen via de Universiteit van Nairobi werden de 

meisjes ook nog verrast met handbalshirts en een voetbal. Dat was voor 

hun echt wel de kers op te taart. 

 

http://www.vriendenjoseph.nl/
mailto:liesblommaart@Quicknet.nl
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Hoe blij waren zij met ons 

bezoek maar hoe blij waren wij 

dat ze nu zelf ook initiatief 

namen om dingen zelf te 

ontwikkelen. 

 Het gaat goed met dit project al 

zijn er zeker nog een aantal 

computers -  printer – 

kopieerapparaat en een  beamer 

nodig. Daar gaan we ze dan ook dit jaar mee helpen. 

 

Ook bezochten we de jongens gevangenis. Hetzelfde verhaal, wij hebben 

ook nog een aantal computers nodig was hun vraag. Wij werken nu met 4 

personen met 1 computer, er stonden er nog 5 niets te doen, daar waren 

geen kabels bijgeleverd en dat is dan wat Julia zei : “Oma ze denken hier 

niet door, ze leven met de dag.” En dat hebben we ondervonden, dus ik 

hoop dat we snel het geld kunnen sturen voor de kabels zodat ze weer met 

5 computers extra aan het werk kunnen. 

Dit waren onze eerste projecten die we bezochten. Heftig voor Julia, als je 

zelf 18 jaar bent en je ziet de jeugd van je eigen leeftijd daar vertoeven. 

Maar ze is een kei en pakte alles goed op. 

Volgende keer weer een volgend project, we hebben nog nieuws genoeg, 

Voor nu allemaal bedankt voor uw hulp, op welke wijze dan ook, Samen 

staan we sterk. 

 

Namens de St. Vrienden van Joseph, Liesbeth. 

 
 

1e Communieviering 2019 
 

De 1e communieviering is dit jaar in mei, zondag 19 mei om precies te 

zijn.  

Het thema van dit jaar is “In de wolken”. De presentatieviering is 

inmiddels geweest en de foto’s hangen tussen de zelfgemaakte wolken 

met regenboog aan de poort in de kerk.  
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9 kinderen ontvangen hun eerste communie. Ze zijn al weken samen met 

pastoor Tilma met de voorbereidingen bezig. Ze hebben er veel zin in en 

willen er een mooie viering van maken. Pastoor Tilma zal de communie-

viering voorgaan. Dit jaar helpt het kinderkoor hen met het zingen van de 

liedjes, dus dat betekent een vol altaar met veel vrolijk zingende kinderen.  

Tijdens de viering wordt traditioneel de opbrengst van de paaseierenactie 

aan het bestuur van stichting Vrienden van Joseph overhandigt.  

U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.  

Tot zondag 19 mei om 12.00 uur! 

 

De werkgroep Eerste Heilige Communie 

 

 

Jaarvergadering Uitvaartvereniging St. Barbara 

 
Ook al eens nieuwsgierig geweest waar het bestuur van de 

uitvaartvereniging zich nu zoal mee bezig houdt?  Of weet u eigenlijk niet 

eens wie er in het bestuur zitten?  

Neem dan eens een kijkje op onze website: www.uitvaarttuitjenhorn.nl, 
of nog beter, kom  ook eens naar onze Algemene Jaarvergadering!  

Dit jaar is deze vergadering op donderdag 11 april 2019,  

aanvang 20.00uur met koffie en thee, in het dorpshuis AHOJ te 

Tuitjenhorn.  

De agenda van de vergadering komt binnenkort op de website! 

Tot ziens op donderdag 11 april !! 

Uitvaartvereniging St Barbara Tuitjenhorn  

 

 

The Missionary School 
 

Weet jij al wat voor rol je wilt gaan vervullen 

in de samenleving? Hoe gaat de toekomst 

van de kerk er uit zien? En wat hebben deze 

twee vragen met elkaar te maken? Dat ga je 

ontdekken in The Missionary School, waar 

http://www.uitvaarttuitjenhorn.nl/
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ontwikkeling van vaardigheden voor je professionele leven en je 

geloofsverdieping samenkomen. Een kans voor jou om te werken aan 

jouw missie! 

 

Een traject voor jou 

Ben jij een jongere en 18 jaar of ouder? Dan willen wij jou de kans en 

ruimte bieden om je te verdiepen in je geloof en je te ontwikkelen als 

leider. De verdieping biedt jou een diepere vorming voor een serieuze 

groei in het katholieke geloof. Je leert de Heilige Schrift begrijpen in de 

context van de sacramenten en traditie. Met andere woorden, je krijgt 

inzicht vanuit het Oude en Nieuwe testament waarom we als Katholieke 

kerk de dingen doen zoals we ze doen. Je begrijpt in de kern wat en hoe 

we geloven, vieren en hoe je in de dagelijkse praktijk je geloof kunt 

toepassen en doorgeven.  

Tijdens de training bespreek je lastige thema’s in het licht van Jezus’ 

Evangelie. Daarnaast leer je wat missie is en wat de essentiële kenmerken 

daarvan zijn. Als leider ben je na deze training in staat om proactief te 

handelen en op een respectvolle wijze je omgeving mee te nemen. Verder 

weet je hoe je een project opzet, structureert en beheert om samen met een 

team de gewenste resultaten te bereiken.  

Gaandeweg de training zal de focus meer verschuiven naar de missie en 

ga je aan de slag in een lokale parochie om daar het tiener- en 

jongerenwerk te ondersteunen. 

 

Wie zoeken wij? 

The Missionary School is voor jongeren die hun relatie met God willen 

versterken en zich willen inzetten voor de kerk en haar toekomst. Als je 

openstaat voor wat de kerk ons meegeeft, hier meer over wilt ontdekken 

en een hart voor jongeren hebt, dan ben jij degene die bij The Missionary 

School past.  

 

Heb je interesse gekregen of wil je meer informatie? Neem contact op met 

ons via. 

info@jongbisdomhaarlem.nl of bel naar 023-5112635 

 

JOUW MISSIE = ONZE MISSIE 

mailto:info@jongbisdomhaarlem.nl
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Gaat U mee naar Lourdes! 

 
Wilt U dit jaar ook met onze Lourdes-groep mee naar Lourdes! 

Dat kan…. Er zijn nog een paar plaatsen in de bus van 29 mei t/m 6 juni. 

Een bedevaartreis per bus is een bedevaart met een toeristisch tintje. 

We bezoeken Banneux en ook Nevers waar Bernadette opgebaard ligt in 

haar schrijn. 

Opstapplaats in Haarlem. 

De vliegreis van 31 mei is volgeboekt maar U kunt nog mee met de 

vliegreis van 6 t/m 11 september.  

 

Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht Airport, maar vanuit Haarlem 

wordt het vervoer geregeld naar Maastricht 

 

De Lourdesgroep 

Bisdom Haarlem-

Amsterdam 

organiseert al meer 

dan 20 jaar, in 

samenwerking met 

het Huis voor de 

Pelgrim bus- en 

vliegreizen naar 

Lourdes.  

 

 

 

De reizen worden begeleid door een ervaren reisleidster. Er gaan 

vrijwilligers en verzorgsters mee die voor u vele hand en spandiensten 

verrichten tijdens de reis en in Lourdes. B.v. het dragen van de koffer en 

het duwen van de rolstoel. 

De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond. 

Deelnemers die extra zorg nodig hebben kunnen in het zorghotel accueil 

Notre Dame verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers 

van het ‘Huis voor de Pelgrim’. 
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Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd 

programma aangeboden. U kunt deelnemen aan vieringen, processies, 

verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de 

Pyreneeën. 

Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt U met: 

Joke Hoekman             T. 013 – 5216701 M.06-42347729 
Wilma Caiffa                 M.06-12157507 (na 18.00 uur) 
Diaken Philip Weijers  M. 06-53887641 
Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl,  

 

 

Banneux 2019 

 
Die mooie warme plek in de Ardennen 

waar Maria, de maagd der armen, op ons 

wacht. 

Wacht om ons te troosten en moed te 

geven. 

Waar we onze zorgen en verdriet even in 

vertrouwde handen kunnen leggen en 

even weg zijn uit de snelle wereld waarin 

we leven. Om even op adem te komen en 

de normen en waarden weer  te 

koesteren. 
 

De bedevaart duurt vijf dagen van 

vrijdag tot en met dinsdag. 

 

Wij halen u met de bus op bij opstapplaatsen om naar de eerste stop in 

Utrecht te gaan en daar koffie of thee te drinken. Dit is het verzamelpunt 

van alle bussen en hier ontmoet u uw medegasten en alle vrijwilligers van 

Bisdom Haarlem-Amsterdam. 

 

Daarna gaat de reis richting Soerendonk waar een broodmaaltijd wordt 

aangeboden om dan voldaan naar Banneux te vertrekken waar wij vijf 

http://www.lourdes-groep.nl/
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volledig verzorgde dagen voor u klaar staan.  

Priesters, verpleegkundigen, arts en verzorgenden staan voor u klaar om u 

(daar waar nodig) te begeleiden en u vijf prachtige dagen te laten beleven 

en weer een beetje rust te vinden in dit hectische bestaan. Rolstoelen en 

rollators zijn aanwezig om een wandeling of uitstapje mogelijk te maken. 

De reis is ook geschikt voor minder validen en zieken. Een rolstoelbus is 

aanwezig. 

Bent u gezegend met een goede gezondheid dan bent u natuurlijk ook van 

harte welkom om de warmte van Banneux te ervaren. 

 

Op de terugweg stoppen wij wederom in Soerendonk om daar een 

heerlijke warme maaltijd te nuttigen en dat is ook de plaats waar wij 

afscheid van elkaar nemen en de reis naar huis verder gaat om u veilig en 

wel weer bij de opstapplaats te brengen. 

 

De kosten bedragen € 295,--  hierbij is alles inbegrepen 

 

Data 2019  

3 tot en met 7 mei-inschrijven tot eind maart 

23 tot en met 27 augustus-inschrijven tot  eind juni 

Eva Onderwater, Tel. 0297-222208 of 

banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 

i.v.m. wisseldiensten van Eva kunt u ook contact opnemen met: 

Ellen van der Laan, mobiel: 06-30918592 

 

Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen u te mogen verwelkomen. 

Els Rong 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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Vieringen en Intenties  

van 7 april tot en met 24 mei 2019  

 
Intenties in het verleden opgegeven voor de zaterdag gaan over naar 

de zondag, tenzij er bij uitzondering op een zaterdagavond een 

viering is gepland. 

 

Zondag 7 april 2019 

10.00 uur Woord- en communieviering  

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T 

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Lieke en Maaike 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Guurtje 

Blankendaal ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Johannes 

Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● 

Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie 

Ligthart ● Pastoor Jan Berkhout ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen 

over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● 

Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en 

Truus ● Simon Johannes Ligthart 

 

Vrijdag 12 april 2019 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart 

 

Zondag 14 april 2019 

► Palmzondag◄ 
10.00 uur Woord- en Communieviering 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor 

Lectors: mw. Bakker en dhr. Blommaart 

Misdienaars: India en Kjore 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 
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Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Anna Margaretha Maria de Cock-Bakker ● Mattheus Pronk, Elisabeth 

Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Theo Blom, Afra Blom-Kruijer 

en Thea Blom ● Theo Spaansen ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart 

 

Woensdag 17 april 2019 

Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Buter-Blom, mw. Kok-Tesselaar, mw. Pluijmers, mw. Kruijer-

Commandeur. 

Stofzuigen: dhr. Nic. Kruijer. 

 

Woensdag 17 april 2019 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen. 

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 

tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com  

 

Donderdag 18 april 2019 

► Witte donderdag◄ 
15.00 uur Eucharistieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Mannenkoor T 

 

Donderdag 18 april 2019 

► Witte donderdag◄ 
19.00 uur Gezinsviering 

Voorganger: mw. Huits m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 
 
Vrijdag 19 april 2019 

► Goede vrijdag◄ 
15.00 uur  Kruiswegstatie  

Voorgangers: Pastoor Tilma en mw. Huits 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 
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Zaterdag 20 april 2019 

►Paaswake◄ 
20.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Mannenkoor T 

Lector: dhr. Huits 

Misdienaars: Plien en Lieke 

Kosters: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 en dhr. G. Tesselaar 

tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden 

kinderen ● Jacobus Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter Marga ● 

Petrus Hof en Catharina Hof-Burger 
 

Zondag 21 april 2019 

►Eerste Paasdag◄ 
10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor 

Lector: mw. Bleeker 

Misdienaars: Mieke en Sutji 

Koster: Hans 0653533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en 

Catharina Buter ● Jaap Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne 

Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-

Spaans en overleden familie ● Johannes Kleibroek en Elisabeth 

Kleibroek-Groen ● Johannes Pronk, Maria Pronk-Bommer en de kinderen 

● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus 

Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen 

over zijn gezin ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes 

Ligthart 

 

Maandag 22 april 2019 

►Tweede Paasdag◄ 
10.00 uur Woord- en communieviering 
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Voorgangers: mw. Beemsterboer en dhr. Piket m.m.v. Ritmisch koor 

D’CYMO 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● 

Pastoor Johannes Nicolaas Timmer 

 

Na de viering drinken wij graag met u een kopje 

koffie! 

 

 

 

 

Vrijdag 26 april 2019 
10.00 uur  Woord- en communieviering in het St. Jozefpark  

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie 

Stoop-Kramer ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans 

 

Zondag 28 april 2019 

► Beloken Pasen◄ 
10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor 

Lector: mw. Bakker 

Misdienaars: India en Mieke 

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, 

Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Andries Zomerdijk, Trien 

Zomerdijk-Ligthart en overleden familie ● Cor Buter en Annie Buter-van 

Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis 

● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-

Blankendaal ● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● 

Jacobus van Schagen en Wil van Schagen en familie Mooij-Pronk en 

overleden kinderen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan 

Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten, Corrie 

http://www.google.nl/imgres?q=afbeelding+kopje+koffie&hl=nl&sa=X&biw=1117&bih=792&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=sDuTy5Eune4uMM:&imgrefurl=http://blog.happyhome.nl/index.php/alles-over-vakantie-bezienswaardigheden-uitjes-en-vakantiehuizen-in-frankrijk/in-de-meivakantie-naar-frankrijk-met-gratis-koffie.html&docid=X3MC8gjoOgNuaM&w=400&h=300&ei=2l-ETq-nHsmf-wapwrAo&zoom=1
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Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan van 

Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, 

Nico en Truusje ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Margaretha Ligthart-

Schotten en overleden familie ● Overleden familie van Schagen-Bruin, 

Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Toos Karsten-Wit 

● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-

Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart 

 

Woensdag 1 mei 2019 
Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Blankendaal-Diemeer, mw. G. Kruijer-Mulder, mw. Kaandorp-

Pronk, mw. Th. Beemsterboer.  

Stofzuigen: dhr. P. Beemsterboer. 

 

Vrijdag 3 mei 2019 

10.00 uur Woord- en communieviering in het St. Jozefpark 

Voorganger: Pastor Vertelman 

 

Vrijdag 3 mei 2019 

19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 5 mei 2019 

10.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Mannenkoor T 

Lector: dhr. Blommaart 

Misdienaars: Maaike en Kjore 

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Guurtje Blankendaal ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen 

● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en 

kleinkind ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● 

Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over 

zijn gezin ● Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ● Petrus Jozef Kruyer 

en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina 

Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart 
 



 

 
31 

Vrijdag 10 mei 2019 
10.00 uur  Eucharistieviering in het St. Jozefpark  

Voorganger: Pastoor Tilma 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart 

 

Vrijdag 10 mei 2019 
19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 12 mei 2019 

10.00 uur Woord- en communieviering 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO 

Lector: van D’CYMO 

Misdienaars: Plien en Lieke 

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Cornelis 

Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Mattheus 

Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Sjoerd Nota, 

Petronella Nota-Burger en zoon George ● Theo Blom, Afra Blom-Kruijer 

en Thea Blom ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes 

Ligthart 

 

Woensdag 15 mei 2019 
Kerkonderhoud  

Voor het schoonmaken van de kerk worden verwacht:  

Mw. Ina Stoop, mw. Van Kralingen-Kuilboer, mw. Glas-Rademaker. 

Stofzuigen: dhr. Jan Ligthart 

 

Woensdag 15 mei 2019 (derde woensdag van de maand) 

Voor ouders die hun kindje willen laten dopen. 

Contact opnemen met parochiesecretariaat op vrijdagmiddag van 13:00 

tot 15:00 uur of door een e-mail te sturen aan par.jacobus@outlook.com  
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Vrijdag 17 mei 2019 
10.00 uur  Eucharistieviering in het St. Jozefpark 

Voorganger: Pastoor Tilma 

Vrijdag 17 mei 2019 
19.00 uur Rozenkrans bidden 

 

Zondag 19 mei 2019 

►Eerste communie◄ 

12.00 uur Eucharistieviering 

Voorganger: Pastoor Tilma m.m.v. Jeugdkoor Tuitjenhorn 

Misdienaars: India en Sutji 

Koster: Hans 0653533705 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Anna Margaretha Maria de Cock-Bakker ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-

Spaans en overleden familie ● Theo Spaansen ● Wilhelmus Ligthart, 

Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes 

Ligthart 

 

Vrijdag 24 mei 2019 
10.00 uur  Eucharistieviering in het St. Jozefpark 

Voorganger: Pastoor Tilma 

Ons gebed wordt gevraagd voor: 

● Andries Zomerdijk, Trien Zomerdijk-Ligthart en overleden familie 

 

Vrijdag 24 mei 2019 
19.00 uur Rozenkrans bidden 
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Parochiebestuur H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn 
 

Dorpsstraat 39, 1747 HA Tuitjenhorn 

T 0226 391323 

E par.jacobus@outlook.com 

W www.parochietuitjenhorn.nl 

Bankrekeningnr. NL13 RABO 0363201092  

t.n.v. RK Kerkbestuur, Tuitjenhorn 
 
Bestuursleden 

Klaas Bleeker, vicevoorzitter 

Dorpsstraat 5 

T 0226 391742 

E klaasengreetbleeker@gmail.com 
 
Elma Veldboer-Beemsterboer, secretaris 

Koorndijk 31 

T 0226 393756 

M 06 41707605 

E elmabeemsterboer@gmail.com  
 
Gerard Boon, penningmeester a.i. (ad interim)  

Ambachtsdijk 2  

1747GN Tuitjenhorn  

T 02269 39 1465  

M 06 3571 6322  

E gbboon@quicknet.nl  
 
Liesbeth Bruin-Tesselaar, bestuurslid communicatie 

De Praam 21 

T 0226 392852 

M 06 20800243 

E liesbruin@msn.com 

 

 

 
 

mailto:par.jacobus@outlook.com
http://www.parochietuitjenhorn.nl/
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Contactadressen 
 

Pastoor I.W. Tilma 

Middenweg 541 

1704 BE  Heerhugowaard - De Noord 

Mobiel 06-38345350  

(geen vast telefoonnummer) 

E-mail iwtilma@gmail.com 

 

Secretariaat Parochie H. Jacobus de Meerdere  

Klaas en Greet Bleeker 

Dorpsstraat 39 

1747 HA Tuitjenhorn 

T 0226 391323 

E par.jacobus@outlook.com 

 

Parochiële Charitas Instelling (PCI) 

Waarnemend secretaris PCI  
Dhr. L.J. Swaab  
Sportlaan 44a  

1747GS Tuitjenhorn  

T 0226 392932  
 

STEUNTJE IN DE RUG (v.h. Ziekencomité) 

Mw. Nel Swaab-Blokdijk 

T 0226 392932 
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Colofon 

 
Het parochieboekje ‘de St. Jacobsschelp’ verschijnt 7 keer per jaar in een 

oplage van 690 exemplaren onder verantwoordelijkheid van het 

parochiebestuur van H. Jacobus de Meerdere Tuitjenhorn. 

 

Redactie ‘de St. Jacobsschelp’ en Website: 

 

Vacature, redacteur liturgie & pastoraat 

Liesbeth Bruin, redactrice communicatie 

Roy van Lierop, redacteur website (www.parochietuitjenhorn.nl) 

 

Marja Buur en Hans Kok; redactie, lay-out & tekstverwerking 

 

E-mail redactie: par.jacobus@outlook.com 

 

Bezorging: wijkcontactpersonen 

 

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd zonder schriftelijke 

toestemming van de redactie. 

 

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te publiceren zonder 

opgaaf van redenen. 
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